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CARGO: TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Feliz aniversário 
 

– Hoje é dia da mãe, disse José.  
Na cabeceira da mesa, a toalha manchada de coca-cola, o bolo desabado, ela era a mãe. A aniversariante piscou.  
Eles se mexiam agitados, rindo, a sua família. E ela era a mãe de todos. E se de repente não se ergueu, como um 

morto se levanta devagar e obriga mudez e terror aos vivos, a aniversariante ficou mais dura na cadeira, e mais alta. Ela 
era a mãe de todos. E como a presilha a sufocasse, ela era a mãe de todos e, impotente à cadeira, desprezava-os. E olhava-
-os piscando. Todos aqueles seus filhos e netos e bisnetos que não passavam de carne de seu joelho, pensou de repente 
como se cuspisse. Rodrigo, o neto de sete anos, era o único a ser carne de seu coração. Rodrigo, com aquela carinha dura, 
viril e despenteada. Cadê Rodrigo? Rodrigo com olhar sonolento e intumescido naquela cabecinha ardente, confusa. 
Aquele seria um homem. Mas, piscando, ela olhava os outros, a aniversariante. Oh o desprezo pela vida que falhava. 
Como?! Como tendo sido tão forte pudera dar à luz aqueles seres opacos, com braços moles e rostos ansiosos? Ela, a 
forte, que casara em hora e tempo devidos com um bom homem a quem, obediente e independente, ela respeitara; a 
quem respeitara e que lhe fizera filhos e lhe pagara os partos e lhe honrara os resguardos. O tronco fora bom. Mas dera 
aqueles azedos e infelizes frutos, sem capacidade sequer para uma boa alegria. Como pudera ela dar à luz aqueles seres 
risonhos, fracos, sem austeridade? O rancor roncava no seu peito vazio. Uns comunistas, era o que eram; uns comunistas. 
Olhou-os com sua cólera de velha. Pareciam ratos se acotovelando, a sua família. Incoercível, virou a cabeça e com força 
insuspeita cuspiu no chão.  

– Mamãe! Gritou mortificada a dona da casa. Que é isso, mamãe! Gritou ela passada de vergonha, e não queria 
sequer olhar os outros, sabia que os desgraçados se entreolhavam vitoriosos como se coubesse a ela dar educação à 
velha, e não faltaria muito para dizerem que ela já não dava mais banho na mãe, jamais compreenderiam o sacrifício que 
ela fazia. – Mamãe, que é isso! – disse baixo, angustiada. – A senhora nunca fez isso! – acrescentou alto para que todos 
ouvissem, queria se agregar ao espanto dos outros, quando o galo cantar pela terceira vez renegarás tua mãe. Mas seu 
enorme vexame suavizou-se quando ela percebeu que eles abanavam a cabeça como se estivessem de acordo que a velha 
não passava agora de uma criança. 

– Ultimamente ela deu pra cuspir, terminou então confessando contrita para todos.  
Todos olharam a aniversariante, compungidos, respeitosos, em silêncio.  
Pareciam ratos se acotovelando, a sua família. Os meninos, embora crescidos – provavelmente já além dos cinquenta 

anos, que sei eu! – os meninos ainda conservavam os traços bonitinhos. Mas que mulheres haviam escolhido! E que 
mulheres os netos – ainda mais fracos e mais azedos – haviam escolhido. Todas vaidosas e de pernas finas, com aqueles 
colares falsificados de mulher que na hora não aguenta a mão, aquelas mulherezinhas que casavam mal os filhos, que 
não sabiam pôr uma criada em seu lugar, e todas elas com as orelhas cheias de brincos – nenhum, nenhum de ouro! A 
raiva a sufocava. (...)  

(LISPECTOR, Clarice. Feliz Aniversário. In: Laços de Família. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1976, p. 66-67. Fragmento.) 
 

01 
“Ela era a mãe de todos. E como a presilha a sufocasse, ela era a mãe de todos e, impotente à cadeira, desprezava-os.” 
(3º§). Considerando as ideias textuais, é possível inferir que a razão do desprezo da aniversariante era: 
A) Rancor por estar impotente e sem vitalidade. 
B) Espanto por ter sido renegada pelos filhos e netos. 
C) Descontentamento pelo modo como a sua família lhe tratava. 
D) Raiva pelos filhos a considerarem uma criança mimada e dengosa. 
 

02 
No trecho “Como tendo sido tão forte pudera dar à luz aqueles seres opacos, com braços moles e rostos ansiosos? Ela, 
a forte, que casara em hora e tempo devidos com um bom homem a quem, obediente e independente, ela respeitara; 
[...]” (3º§), as ações verbais destacadas denotam: 
A) Fatos habituais. 
B) Hipóteses e suposições. 
C) Incertezas e imprecisões. 
D) Fatos que aconteceram em um passado distante. 
 
 



CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA DE MACAÍBA/RN 

CARGO: TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA 
    TIPO 1 – BRANCA 

- 3 - 
♣ 

03 
Considerando o excerto “Incoercível, virou a cabeça e com forca insuspeita cuspiu no chão.” (3º§), podemos afirmar 
que a aniversariante, ao cuspir no chão, expressou: 
A) Revolta em relação à sua família. 
B) Decepção pela vida fracassada que tivera. 
C) Mágoa pelos filhos terem se casado tão mal. 
D) Necessidade de chamar a atenção dos filhos. 
 

04 
Em “Como pudera ela dar à luz aqueles seres risonhos, fracos, sem austeridade?” (3º§), a expressão “austeridade” 
significa: 
A) Êxito; glória. 
B) Domínio; prestígio. 
C) Rigidez; severidade. 
D) Hostilidade; repugnância. 
 

05 
Em “Incoercível, virou a cabeça e com força insuspeita cuspiu no chão.” (3º§), a palavra assinalada pode ser substituída, 
sem prejuízo semântico, por: 
A) Vingativa. 
B) Aborrecida. 
C) Exasperada. 
D) Irreprimível. 
 

06 
“Rodrigo com olhar sonolento e intumescido naquela cabecinha ardente, confusa. Aquele seria um homem.” (3º§) 
Considerando as informações textuais, depreende-se que a expressão “seria um homem” retrata: 
A) Uma pessoa adulta. 
B) Um ser opaco, mole. 
C) Alguém digno e íntegro. 
D) Um ser humano comum. 
 

07 
No segmento “Como?! Como tendo sido tão forte pudera dar à luz aqueles seres opacos, com braços moles e rostos 
ansiosos?” (3º§), o ponto de interrogação, juntamente com o ponto de exclamação, tem como objetivo: 
A) Expressar súplica. 
B) Enfatizar uma pergunta. 
C) Marcar esclarecimentos. 
D) Indicar uma pequena pausa. 
 

08 
Em “– Mamãe, que é isso! – disse baixo, angustiada. – A senhora nunca fez isso!” (4º§), o termo assinalado exprime 
circunstância de: 
A) Tempo. 
B) Negação. 
C) Afirmação. 
D) Intensidade. 
 

09 
No fragmento “Como tendo sido tão forte pudera dar à luz aqueles seres opacos, com braços moles e rostos ansiosos?” 
(3º§), o sinal indicativo de crase foi empregado adequadamente. Tal fato NÃO ocorre em: 
A) À partir daí o rancor gemia em seu peito. 
B) Iremos à festa e, posteriormente, à igreja. 
C) Às vezes a aniversariante se sentia angustiada. 
D) À medida que o tempo passa, a velha fica mais confusa. 
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10 
Considerando o trecho “Mas seu enorme vexame suavizou-se quando ela percebeu que eles abanavam a cabeça como 
se estivessem de acordo que a velha não passava agora de uma criança.” (4º§), é possível afirmar que as palavras 
destacadas expressam ideia, respectivamente, de: 
A) Oposição e tempo. 
B) Contraste e condição. 
C) Explicação e finalidade. 
D) Acrescentamento e escolha. 
 

MATEMÁTICA 
 

11 
Considere que em uma madeireira trabalham cinco lenhadores, igualmente eficientes. Estes lenhadores são capazes 
de preparar 0,15 m³ de madeira para a produção em 3 horas de trabalho. Se essa madeireira quiser obter uma 
capacidade produtiva para 3 m³ de madeira pronta para a produção em 12 horas, de quantos lenhadores igualmente 
eficientes ela precisará ao todo? 
A) 5 lenhadores. 
B) 10 lenhadores. 
C) 20 lenhadores. 
D) 25 lenhadores. 
 

12 
Representantes de uma empresa de vigilância visitou a casa de algumas famílias em um determinado bairro, oferecendo a 
contratação de serviços de instalação de câmeras, cerca elétrica e alarmes. Ao final da visita, a empresa apurou que: 

 cada uma das famílias visitadas contratou pelo menos um dos serviços; 

 16 famílias contrataram o serviço de alarmes; 

 20 famílias escolheram instalar cerca elétrica; 

 15 famílias instalaram câmeras; 

 todas as famílias que contrataram alarme também contrataram cerca elétrica; 

 5 famílias contrataram todos os três serviços; e, 

 8 contrataram apenas a instalação de câmeras. 
Com base nessas informações, pode-se concluir que foram visitadas quantas famílias? 
A) 25 
B) 28 
C) 30 
D) 38 
 

13 
A proposição “se o sinal está verde, então o motorista pode seguir em frente”, sob a perspectiva das relações e regras 
lógicas, é equivalente à qual das apresentadas a seguir? 
A) Se o motorista pode seguir em frente, então o sinal está verde. 
B) Se o sinal está vermelho, então o motorista não pode seguir em frente. 
C) Se o sinal não está verde, então o motorista não pode seguir em frente. 
D) Se o motorista não pode seguir em frente, então o sinal não está verde. 

 
14 
Durante uma audiência em um certo tribunal, um estudante de direito observou e anotou as seguintes proposições: 

 se o réu está sendo acusado, então o juiz é eficiente. 

 o juiz não é eficiente ou o advogado é convincente. 

 o advogado não é convincente. 
Considerando todas as afirmativas apresentadas como verdadeiras, pode-se concluir que: 
A) O juiz é eficiente ou o advogado é convincente. 
B) O réu está sendo acusado e o juiz não é eficiente. 
C) O advogado não é convincente e o juiz é eficiente. 
D) O réu não está sendo acusado e o juiz não é eficiente. 
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15 
Joana e José são irmãos e trabalham como servidores públicos em carreiras de mesma categoria, sendo que Joana já 
atingiu o salário máximo dessa categoria enquanto José acabou de iniciar na carreira. Considere-se que se o salário de 
José sofrer um aumento de 20%, ele atingirá um valor que corresponde a 80% do salário de Joana e que, juntos, os 
salários dos dois irmãos somam a quantia de R$ 16.800,00. De posse dessas informações, é correto afirmar que o salário 
de Joana é maior do que o salário de José em uma quantia compreendida entre: 
A) R$ 3.000,00 e R$ 3.250,00 
B) R$ 3.250,01 e R$ 3.500,00 
C) R$ 3.500,01 e R$ 3.750,00 
D) R$ 3.750,01 e R$ 4.000,00 
 

16 
Considere a seguinte sequência lógica de figuras: 
 

 
 
Mantendo-se este mesmo padrão lógico, qual será a 2.023ª figura? 
 

 
 

A) 

 

 
 

B) 

 

 
 

C) 

 

 
 

D) 

 

 

17 
Gertrudes acabou de ser nomeada como servidora pública no município de Macaíba. Feliz com essa situação, ela decidiu ir 
ao banco renegociar uma dívida antiga, a qual optou por finalizar o pagamento no período de quatro meses. Considere que: 
 no primeiro mês Gertrudes pagará 1/4 da dívida; 

 no segundo mês ela pagará 1/3 do valor que restará depois do pagamento efetuado no primeiro mês; 
 no terceiro mês ela pagará metade do valor que ainda falta após o segundo mês; e, 
 no quarto mês ela pagará o restante da dívida em uma parcela de R$ 350,00. 
De acordo com essas informações, qual é o valor da dívida de Gertrudes com o banco? 
A) R$ 1.400,00 
B) R$ 1.600,00 
C) R$ 1.800,00 
D) R$ 2.000,00 
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18 
Matheus estava conversando em uma roda de amigos, contando histórias e tentando impressioná-los. No decorrer de 
determinado assunto, vendo que estava ficando com sua vaidade afetada, ele decidiu contar uma mentira, afirmando 
que “todas as moças que já namorou são lindas”. De posse dessa afirmação e considerando que seu valor lógico é falso, 
pode-se concluir que Matheus: 
A) Namorou apenas moças feias. 
B) Nunca namorou moça alguma. 
C) Namorou pelo menos uma moça. 
D) Namorou apenas uma moça linda. 
 

19 
O caixa de um guichê rodoviário recebeu, em um dia de serviço, a quantia total de R$ 4.160,00 com venda de passagens. 
Neste guichê, os clientes podem comprar a passagem com dinheiro, ou no cartão, o que gera um aumento de 10% no 
valor da passagem. Considerando que foram vendidas 50 passagens, sendo 3/5 pagas em dinheiro, qual é o valor da 
passagem sem nenhuma taxa? 
A) R$ 80,00 
B) R$ 85,00 
C) R$ 90,00 
D) R$ 72,00 
 

20 
Rafael, preocupado com sua saúde alimentar, decidiu consultar um nutricionista. Durante a consulta, descobriu que 
ingere menos água do que o volume ideal para seu corpo: 3.500 ml. No decorrer da consulta, Rafael informou ao 
nutricionista que, diariamente, bebe um volume x de água e o nutricionista o orientou que aumentasse essa quantidade 
em 1/3, para que consiga consumir 80% do volume de água diário ideal para sua saúde e, depois, retornar para uma 
nova consulta. De posse dessas informações, qual é o volume x de água que Rafael atualmente consome diariamente? 
A) 1.800 ml 
B) 2.100 ml 
C) 2.400 ml 
D) 2.800 ml 

 
INFORMÁTICA 

 
21 
A ULA (Unidade Lógica e Aritmética) é um dos componentes da UCP (Unidade Central de Processamento) que realiza 
operações aritméticas ou lógicas e apresenta também códigos de condição, que indicam situações que podem ocorrer 
durante a operação. Um desses códigos é o overflow, que apresenta como significado: 
A) Resultado da operação nulo.                                                                                                
B) Resultado não pode ser apresentado. 
C) Se o resultado é positivo ou negativo. 
D) “Vai um” na soma e “vem um” na subtração. 
 

22 
“Para minimizar todas as janelas de aplicativos (mas não as janelas do sistema), no Sistema Operacional Windows 10, 
Configuração Local, Idioma Português-Brasil, pode-se utilizar a tecla logotipo Windows (tecla Win) + _____.” Assinale 
a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) I 
B) K 
C) L 
D) M                                                                                                
 

23 
Ao utilizar o Sistema Operacional Windows 10, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, em um computador com 
tela sensível ao toque (touch screen), ao tocar ou passar o dedo a partir da borda interna da tela, na qual a barra de 
tarefas está encaixada, uma ação será executada; assinale-a. 
A) Exibir a central de ações. 
B) Expandir ou diminuir uma seleção. 
C) Exibir a barra de tarefas quando ela está oculta. 
D) Exibir a visão de tarefas de todas as janelas abertas. 



CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA DE MACAÍBA/RN 

CARGO: TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA 
    TIPO 1 – BRANCA 

- 7 - 
♣ 

24 
Dispositivos periféricos são componentes que não estão dentro do computador, mas que fazem com que o computador 
se comunique com o mundo exterior. São classificados em periféricos de entrada, saída e entrada/saída. É considerado 
apenas periférico de entrada: 
A) Joystick. 
B) Multifuncional. 
C) Monitor de LCD. 
D) Projetor de slides.  
 

25 
Na placa-mãe tem-se os barramentos, que são o caminho físico pelo qual os dados são transferidos entre os componentes 
do computador; o barramento só pode receber dados de uma única fonte de cada vez. Há três tipos de barramentos. Assinale 
o INCORRETO. 
A) Dados. 
B) Controle. 
C) Memória. 
D) Endereços. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

26 
A integralidade da assistência no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) é melhor entendida como um conjunto 
articulado e contínuo das ações e serviços:  
A) Preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.  
B) Voltados para a prevenção das doenças, visando uma saúde coletiva de melhor qualidade e menos dependente do 

sistema público de saúde.    
C) Direcionados para a educação em saúde a todos os grupos populacionais e realizada em todos os níveis de complexi-

dade com enfoque no nível primário.   
D) Voltadas para a cura das doenças de maneira individualizada, permitindo, dessa forma, um enfoque integral do indiví-

duo no mais alto nível de complexidade. 
 

27 
Sobre a Lei nº 8.080/1990 e suas contribuições para a saúde pública do país, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Refere-se às competências e atribuições das três esferas do governo.  
B) Instituiu os Conselhos e Conferências de saúde, garantindo maior participação social. 
C) Trata do funcionamento e da participação complementar dos serviços de assistência à saúde. 
D) Instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS), regulando em todo território nacional as ações e serviços de saúde.  
 

28 
A legislação do Sistema Único de Saúde (SUS) prevê a atuação da iniciativa privada no sistema público de saúde. Con-
siderando o que está estabelecido por tal legislação, assinale a afirmativa correta. 
A) Deve haver licitação para a contratação desses serviços.  
B) As entidades filantrópicas e sem fins lucrativos tem preferência sobre as demais para participar do SUS.  
C) É direito de tais instituições o recebimento pelos serviços prestados de acordo com tabela própria estabelecida durante 

o processo de convênio com o SUS. 
D) A iniciativa privada só pode participar do SUS se oferecer algum serviço de qualidade superior ou igual ao SUS, sendo 

necessária uma avaliação pelos órgãos competentes antes de firmar um contrato.  
 

29 
Os recursos financeiros destinados às ações e serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) para cada esfera de 
atuação, especificados pela Lei 8.080/1990, se dão através de: 
A) Depósitos em conta especial e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.  
B) Depósitos na conta das Secretarias de Saúde e movimentados sob fiscalização dos respectivos Secretários de Saúde. 
C) Pagamento pelos serviços que foram prestados mediante apresentação de notas fiscais emitidas pela respectiva Secre-

taria de Saúde.  
D) Pagamento pelos serviços que foram prestados mediante apresentação de relatórios enviados mensalmente pela res-

pectiva Secretaria de Saúde. 



CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA DE MACAÍBA/RN 

CARGO: TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA 
    TIPO 1 – BRANCA 

- 8 - 
♣ 

30 
O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) em torno de prioridades que 
apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira.  

(Ministério da Saúde, 2006.) 
 

São consideradas prioridades do Pacto pela Vida, EXCETO:  
A) Descentralização.  
B) Promoção da saúde. 
C) Controle do câncer do colo do útero e da mama. 
D) Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, 

tuberculose, malária e influenza. 
 
31 
A Monkeypox, conhecida como varíola dos macacos, é uma zoonose viral (vírus transmitido aos seres humanos a partir 
de animais) com sintomas semelhantes aos observados no passado em pacientes com varíola; porém, com uma apre-
sentação clínica de menor gravidade. O Ministério da Saúde orienta que todos os profissionais de saúde que atuam em 
qualquer tipo de serviço de saúde (atenção primária, ambulatórios, consultórios, clínicas, hospitais etc.) devem estar 
atentos aos pacientes que apresentem erupção cutânea aguda que progride em estágios sequenciais de máculas, 
pápulas, vesículas, pústulas e crostas que são, frequentemente, associadas à febre, adenopatia e mialgia. Os casos 
suspeitos devem ser notificados conforme as suas orientações para que ações oportunas possam ser implementadas. 
Diante do exposto, é correto afirmar que a notificação compulsória das doenças corresponde a uma comunicação: 
A) Facultativa à autoridade de saúde.  
B) Facultativa ao Ministério da Saúde. 
C) Obrigatória à autoridade de saúde. 
D) Obrigatória ao Ministério da Saúde. 
 
32 
As atividades de Higiene Bucal Supervisionada (HBS), desenvolvidas pelos serviços de saúde nos mais diferentes espaços 
sociais, são uma das ações de promoção e proteção da saúde que fazem parte da Política Nacional de Saúde Bucal. Tais ativi-
dades visam a prevenção do(a): 
A) Mau hálito.  
B) Câncer bucal. 
C) Fluorose dentária.  
D) Cárie e da gengivite. 
 

33 
A gestante, ao iniciar o pré-natal, deverá ser encaminhada para uma consulta odontológica que, minimamente, inclua 
as seguintes ações, EXCETO: 
A) Exame de tecidos moles e identificação de risco à saúde bucal.  
B) Diagnóstico de lesões de cárie e necessidade de tratamento curativo.  
C) Tratamento compulsório das doenças e problemas bucais detectados. 
D) Orientações sobre hábitos alimentares (ingestão de açúcares) e higiene bucal.  
 
34 
De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, os profissionais de saúde bucal são vinculados à(ao): 
A) Equipe de Atenção Básica (eAB) ou equipe de Saúde da Família (eSF).  
B) Equipe de Saúde da Família (eSF) ou Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (ACE). 
C) Equipe de Atenção Básica (eAB) ou Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB). 
D) Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) e Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (ACE). 
 

35 
As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) incluem as doenças do aparelho circulatório, diabetes, câncer e doença 
respiratória crônica, constituindo a maior carga de morbimortalidade no mundo e sendo responsáveis por 63% das 
mortes globais. Reduzir a mortalidade prematura é uma das metas do Plano de Ações Estratégicas para enfrentamento 
das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil. Para fins deste plano, o Ministério da Saúde considera como morte 
prematura aquela que ocorre na faixa etária de: 
A) 15 a 25 anos. 
B) 25 a 49 anos. 
C) 30 a 69 anos. 
D) 50 a 79 anos. 
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36 
“O gesso tipo ______ é indicado para confecção de troquéis nos quais serão realizados enceramentos para a confecção de 
trabalhos cerâmicos ou metalocerâmicos. É também indicado para a confecção de modelos para a confecção de provisórios, 
placas prensadas, núcleos fundidos, próteses totais, próteses parciais removíveis e próteses sobre implantes.” Assinale a 
alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) I 
B) II 
C) III 
D) IV 
 

37 
“A _________________ possui um trajeto descendente a partir dos ápices das cúspides em direção à parte central da face 
oclusal anatômica dos dentes. Recebe uma denominação específica de acordo com as cúspides às quais pertencem.” 
Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) crista triangular 
B) aresta da cúspide 
C) crista transversal 
D) vertente da cúspide 
 

38 
“Um cirurgião-dentista enviou ao laboratório de prótese o pedido de confecção de uma prótese provisória para o dente 
34 (sistema de notação ISO/FDI). O dente 34 se trata do ______________ pré-molar inferior ___________.” Assinale a 
alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) primeiro / direito 
B) segundo / direito 
C) primeiro / esquerdo 
D) segundo / esquerdo 
 

39 
Observe a imagem a seguir: 
 

 
(Oliveira, 2014.) 

 

Qual é o nome desse equipamento? 
A) Gotejador. 
B) Troquelizador. 
C) Recortador de gesso. 
D) Central de jateamento. 
 

40 
“Capacidade que o material tem de manter suas dimensões e, assim, a precisão da cópia obtida com o passar do tempo.” 
Essa característica é chamada de: 
A) Hidrofilia. 
B) Hidrofobia. 
C) Resistência à ruptura. 
D) Estabilidade estrutural. 
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41 
As resinas acrílicas possuem vários usos clínicos nos laboratórios de prótese. Assim que o pó e o líquido são misturados, 
essas resinas passam por várias fases até que ocorra a polimerização. Em qual fase ocorre a união das pérolas de resina, 
formando uma massa com o material? 
A) Plástica. 
B) Arenosa. 
C) Granulosa. 
D) Borrachoide. 
 

42 
“Técnica que consiste em aplicar cera quente (em estado plástico) sobre o preparo do dente em gesso.” Trata-se de: 
A) Fundição. 
B) Ceroplastia. 
C) Troquelização. 
D) Moldagem preliminar. 
 

43 
Um cirurgião-dentista enviou para o laboratório de prótese um modelo para confecção de uma Prótese Parcial Removível 
(PPR). Neste modelo estavam presentes os seguintes dentes: 24, 23, 22, 21, 11, 12, 13, 14 (sistema de notação ISO/FDI). De 
acordo com a classificação de Kennedy, trata-se da classe: 
A) I. 
B) II. 
C) III. 
D) IV. 
 

44 
“Aparelho de base móvel e haste fixa que possui uma ponta com grafite. Usual tanto pelos dentistas quanto pelos laboratórios 
de prótese dentária. Também denominado de paralelômetro. Esse aparelho, quando usado corretamente com a guia de 
inserção da PPR, fornece o local correto das colocações dos grampos, dos retentores, locais de áreas retentivas e demais 
informações necessárias à confecção de uma PPR.” Trata-se de: 
A) Delineador. 
B) Espessímetro. 
C) Articulador tipo charneira. 
D) Articulador semiajustável. 
 

45 
“Elementos mecânicos do retentor responsáveis pela estabilização e retenção da prótese parcial removível. Atua 
indiretamente sobre o dente pilar, exercendo a função de elasticidade positiva na abertura durante a inserção na boca 
e na elasticidade de retorno: quando volta à sua posição de repouso. Esta última posição deve ser exercida de modo 
suave, sem traumatizar o local, por estar numa região retentiva do dente pilar.” Qual é o componente de uma prótese 
parcial removível descrita anteriormente? 
A) Sela. 
B) Grampo. 
C) Apoio oclusal. 
D) Corpo retentor. 
 

46 
Um passo muito importante na confecção de uma prótese total é a escolha dos dentes. Além da escolha de cor, deve 
ser feita também a escolha do tamanho. Para auxiliar tanto o cirurgião-dentista quanto o técnico em prótese dentária 
são demarcadas algumas linhas no plano de orientação superior. Qual das alternativas a seguir NÃO é uma dessas 
linhas? 
A) Alta. 
B) Mediana. 
C) Mucogengival. 
D) Da comissura labial. 
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47 
Assim como os cuidados com instrumentais e equipamentos são importantes, também é necessário controlar a limpeza 
e a desinfecção dos moldes que são enviados para laboratórios, bem como trabalhos que vêm dos laboratórios, pois serão 
provados em boca e retornarão para o laboratório. Dessa forma, a contaminação cruzada deve ser avaliada e evitada em 
cada uma das etapas.                                                  (Sartori et al, 2020.) 
 

É correto afirmar que: 
A) Moldes de alginato podem ficar imersos em solução desinfetante.  
B) Moldes com silicone de condensação e adição não podem ser mergulhados em agente desinfetantes.  
C) Ao receber um molde no laboratório, o técnico deve lavá-lo em água corrente e depois secar com um jato de ar.  
D) Ao receber um molde no laboratório de prótese, o técnico deve fazer, inicialmente, a remoção de todo o material 

orgânico (sangue e saliva). 
 

48 
“Movimento em direção ao lado para o qual a mandíbula se desloca durante a função mastigatória, com o côndilo 
rotacionando e transladando sobre as paredes posterior e superior da fossa mandibular do osso temporal. As cúspides 
devem ser capazes de passar pelos planos inclinados antagonistas sem contato, quando houver uma guia canina de 
proteção lateral ou apresentar contatos contínuos de deslocamento, quando houver uma guia lateral de proteção por 
função em grupo.” Trata-se do seguinte movimento mandibular: 
A) Trabalho. 
B) Retrusão. 
C) Protusão. 
D) Balanceio. 
 

49 
Observe a imagem a seguir: 
 

 
(Bath-Balogh & Fehrenbach, 2012.) 

 

De acordo com o sistema de notação ISO/FDI, o dente apresentado é: 
A) 13 
B) 23 
C) 33 
D) 43 
 

50 
Dependendo da aplicação específica de uma cera, intervalo de fusão, viscosidade, adaptabilidade, escoamento, recuperação 
elástica, facilidade de escultura e propriedades de queima desses materiais controlam a qualidade e a reprodutibilidade das 
restaurações e próteses.                          (Anusavice, 2013.) 
 

São consideradas propriedades desejáveis em uma cera odontológica, EXCETO: 
A) Deve ser uniforme quando amolecida. 
B) A cor deve contrastar com o troquel ou com o dente preparado. 
C) Deve se fragmentar em lascas ou partículas superficiais quando moldada após o aquecimento. 
D) Quando a cera se derrete e é vaporizada a 500° C, não deve deixar resíduos sólidos em quantidades maiores do que 

0,10% do seu peso original. 
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INSTRUÇÕES 

 
É facultativo o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso candidatos. 

 
1. Somente é permitido usar caneta esferográfica de tinta azul ou preta de corpo transparente.  
2. Terá suas provas anuladas e será automaticamente ELIMINADO do Concurso Público o candidato que, durante a 

realização da prova: retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização; for surpreendido 
dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua 
realização; utilizar-se de régua de cálculo, livros, máquinas de calcular e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou 
impressos que não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e/ou pagers e/ou se comunicar com outro 
candidato; não permitir a coleta de sua assinatura ou impressão digital; for surpreendido portando ou fazendo uso de 
aparelho celular e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das provas, mesmo que o aparelho esteja 
desligado; bem como se recursar a observar/cumprir quaisquer dos procedimentos de segurança em saúde que vierem a 
ser estabelecidos em razão da pandemia de Covid-19. 

3. A prova objetiva terá a duração de 4 (quatro) horas, incluído o tempo de marcação na Folha de Respostas 
(Gabarito). Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização da prova em razão 
do afastamento de candidatos da sala de aplicação da prova. 

4. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, a Consulplan poderá, a seu critério, coletar 
impressões digitais dos candidatos, bem como utilizar detectores de metais. 

5. O caderno de questões consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha. Ao receber o material de realização 
das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de questões contém o número de itens 
correspondente ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes na Folha de Respostas 
(Gabarito) que lhe foi fornecida estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto 
ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A, B, C e D) e sendo 
apenas uma única resposta correta. 

7. Verifique se o TIPO/COR deste caderno de questões coincide com o registrado no rodapé de cada página do 
caderno de questões, assim como com o TIPO/COR registrado na Folha de Respostas (Gabarito). Caso contrário, 
notifique imediatamente o Fiscal de Aplicação para que sejam tomadas as devidas providências. 

8. No dia da realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou 
pelas autoridades presentes, informações referentes aos seus conteúdos e/ou critérios de avaliação, sendo dever 
do candidato estar ciente das normas contidas no Edital. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de Gabarito) em qualquer meio. 
10. O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas (Gabarito) e deixar definitivamente o local de realização da 

prova objetiva somente após decorridas, no mínimo, 2 (duas) horas do seu início; porém, não poderá levar o 
caderno de questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas. O candidato só poderá levar o caderno de 
questões após transcorridas, no mínimo, 3h30min (três horas e trinta minutos) do início da aplicação das provas, ou 
seja, nos 30 (trinta) minutos finais da prova. O candidato deverá, obrigatoriamente, devolver ao Fiscal de Aplicação 
a sua Folha de Respostas (Gabarito), devidamente preenchida e assinada. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local 
de aplicação antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e 
testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e, ainda pelo Coordenador da Unidade de 
provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso Público. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 
- O gabarito preliminar e o caderno de questões serão divulgados 1 (um) dia após a aplicação da prova objetiva, no 
endereço eletrônico www.consulplan.net. 
- Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à Consulplan, no prazo de 2 (dois) dias úteis da publicação 
das decisões objetos dos recursos, contra as questões da prova objetiva, bem como do gabarito preliminar. 
- É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões objetos dos recursos nos 
endereços eletrônicos www.consulplan.net e www.macaiba.rn.gov.br, sob pena de perda do prazo recursal. Os recursos 
deverão ser protocolados em requerimento próprio, através de link disponível no endereço eletrônico www.consulplan.net. 




